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ROZHODNUTÍ
uzavírka místní komunikace
Městský úřad Jesenice jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákona o pozemních komunikacích“) obdržel žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu
užívání místní komunikace – úplnou uzavírku místní komunikace ul. 5. května a Školní
v Jesenici dle přiloženého situačního nákresu, kterou dne 26. 1. 2015 podal:
Froněk, spol. s r. o., IČ : 475 34 630, Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
(dále je „žadatel“), a na základě přezkoumání ve smyslu § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích podle § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, veznění pozdějších předpisů a na základě stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného Městským úřadem Rakovník, odbor
dopravy – č.j. MURA/3463/2015 z 21.1.2015 rozhodl a
povoluje
úplnou uzavírku místní komunikace
1. etapa
- 5. května v celém rozsahu
a ulice Školní od ulice 5. května po vjezd do jídelny ZŠ
2. etapa
- ulice Školní – od vjezdu do jídelny ZŠ až k ulici Krtská.
Úplná uzavírka ulic bude provedena v termínu:
1. etapa: 2. 2. 2015 – 30. 3. 2015
2. etapa: 30. 3. 2015 – 25. 5. 2015
z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: Rekonstrukce místní komunikace ul. Školní
a 5. Května v Jesenici. Zhotovitelem stavby bude firma Froněk, spol. s r.o., IČ 47534630, se
sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník.
Pro uzavírku se stanovují tyto podmínky:
1) Uzavřený úsek bude dodavatelem řádně označen a zabezpečen ve smyslu vyhlášky č.
30/2001 Sb., kterou se provádění pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprav
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
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s podmínkami uvedenými ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích Městského úřadu Rakovník, odbor dopravy. Dopravní značení musí být
rozmístěno před zahájením prací a po celou dobu prováděcích prací udržováno
v dobrém stavu. Po ukončení prací bude neprodleně odstraněno.
2) Zhotovitel stavby zajistí způsobem v místě obvyklým a v dostatečném časovém
předstihu informovanost osob v místě trvale bydlících a podnikajících subjektů v místě
sídlících o zahájení uzavírky.
3) Zhotovitel stavby zajistí bezpečný pohyb v místě stavby.
4) Zhotovitel stavby odpovídá za udržení čistoty a pořádku nejbližšího okolí.
5) Zodpovědnou osobou za organizaci a zabezpečení prací je zástupce zhotovitele stavby
pan Jakub John, Křižíkova 356, 270 33 Jesenice, tel.: 774 714 082.
6) Objízdná trasa je stanovena
-

v 1. etapě přes ulici V Jahůdkách. K základní škole je možný vjet z ulice Krtská,

-

v 2. etapě bude příjezd k rodinným, bytovým domům a základní škole z ulice 5.
května.

7) Ukončení prací a tím i uzavírky nahlásí zodpovědná osoba neprodleně Městskému
úřadu Jesenice. Po skončení uzavírky bude komunikace neprodleně zprůjezdněna.
8) Městský úřad Jesenice, jako příslušný silniční správní úřad si vyhrazuje právo udělené
povolení změnit, případně odejmout nebo klást další podmínky, bude-li to vyžadovat
veřejný zájem.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 26. 1. 2015 žádost o povolení uzavírky místní komunikace ulice 5. května a
Školní v obci Jesenice podle přiložení situace a to v termínu 1. etapa od 2.2.2015 do 30. 3.
2015 a 2. etapa od 30. 3. 2015 o 25. 5. 2015 z důvodu provádění stavebních prací rekonstrukce místní komunikace.
Objízdná trasa a etapy rekonstrukce byly stanoveny tak, aby byl umožněn přístup k rodinným a
bytovým domům, základní škole bez většího omezení.
Městský úřad Jesenice, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na základě přezkoumání ve smyslu
§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích podle § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydal toto
rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 83 odst. 1 správního řádu, a to ve lhůtě do
15. dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje,, podáním učiněným u
Městského úřadu Jesenice. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích odkladný účinek.
Otisk úředního razítka

Ing. Jan Polák
starosta města Jesenice
Podepsáno elektronicky
Správní poplatek se nevyměřuje.
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Příloha:
Situační nákres uzavírky komunikace a navržené objízdné trasy
Obdrží:
Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice
Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Dukelských hrdinů 2502, 269 01 Rakovník
Záchranná služba Rakovník, Dukelských hrdinů 200, 269 01 Rakovník
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
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UZAVÍRKA - I. ETAPA

Uzavírka
Oficiální objížďky
Alternativní průjezd (pošta)
Vyznačení uzavírky

UZAVÍRKA - II. ETAPA

Uzavírka
Oficiální objížďky
Alternativní průjezd (pošta)
Vyznačení uzavírky

